Občanská futurologická společnost Vás srdečně zve k účasti
na 12. setkání členů mezinárodního futurologického kolokvia

Koncipování budoucnosti v Evropě ´13
Kolokvium se koná 21. a 22. listopadu 2013
na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Motto setkání: Cesty ke koncepční politické praxi v současné Evropě
Pozornost diskusí se letos zaměří na podporu strategického jednání politiků při
obhajování zájmů občanů v měřítku regionálním, národním i mezinárodním.
V příspěvcích budou prezentovány zkušenosti s managementem součinnosti obyvatel
jak z oblasti teorie, tak praxe.
Těšíme se na setkání, které tradičně probíhá akademickou formou a přináší inspiraci pro
odborně specializované myslitele zajímající se o osudy Evropy.
Za Občanskou futurologickou společnost
František Petrášek, předseda

Kolokvium je pořádáno ve spolupráci s Národohospodářskou fakultou VŠE v Praze,
Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK v Praze a Evropským hnutím
v České republice za podpory České spořitelny, a.s.

Program kolokvia
Čtvrtek 21. 11. 2013
14.30 – 14.45 Registrace účastníků
15.00 Zahájení kolokvia: uvítání zástupci pořádajících institucí
Panel „Směřování a hodnoty lidské civilizace“: moderuje prof. Martin Potůček
15.30 – 17.30
prof. Dr. Štefan Volner, CSc. (SR)
Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. (SR)

Diverzifikácia ĺudstva – kam nás môže doviesť?
Globálne vládnutie bez globálnej vlády – ohrozenie alebo
šanca?

prof. Bruce Lloyd (Velká Británie)

Power, Responsibility & Wisdom: Exploring the Issues at
the Core of Ethical Decision-Making
Sociální učení Církve a jeho význam pro budoucnost

doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
17.45 – 18.45 Plenární diskuse

19.00 – 21.00 Společná večeře spojená s besedou na téma „Scénáře budoucnosti v Evropě
a ve světě“: moderuje Ing. Ivan Klinec

Pátek 22. 11. 2013
Panel „Problémy vládnutí“: moderuje prof. Štefan Volner
9.00 – 10.30
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.
Prof. Tadeusz Zipser (Polsko)

Globální trendy 2030. Alternativní světy a Česká republika
Prostorové plánování a řešení zájmových střetů obyvatel

Ing. Václav Novotný, CSc.

Rozhodování politiků a kvantitativní výzkum

10.45 – 12.00 Plenární diskuse, přihlášené příspěvky:
Prof. Jaroslav A. Jirásek

Pochyby o soudobém kapitalismu

Milan Fikar

Proč selhávají všechny koncepty vládnutí

Jarina Žitná

Úloha neziskových občanských sdružení ve společnosti

12.00 – 13.00 Oběd

Panel „Problémy Evropy“: moderuje prof. Tadeusz Zipser
13.00 – 15.00
Ing. Ivan Klinec (SR)

Richard N. Coudenhove-Kalergi a vízia zjednotenej Európy

RNDr. Rudolf Požgay, CSc. (SR)

Systémové reformy sú podmienkou prosperity Európy

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.
MSc.

Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě
evropské integrace

PhDr. Marie Neudorflová

Národní a kulturní aspekt podceňovanou dimenzí
evropského integračního procesu

Ing. Michal Majtán, CSc. (SR)

Veci spoločenské a normál v 2. dekáde 21. storočia
v strednej Európe

15.15 – 16.15 Plenární diskuse
16.30 – 18.00 Závěrečné memorandum: moderuje prof. Martin Potůček
Možnosti ustavení mezinárodního pracovního týmu pro informační podporu orientačních
výkonů politiků.

Informace k organizaci kolokvia
Místo konání

Zasedací místnost Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
Nová budova, 3. patro, č. m. 350
adresa: Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3
dopravní spojení: tramvají č. 5, 9 nebo 26 do stanice Husinecká nebo metrem –
trasou C do stanice Hlavní nádraží, nebo autobusem č. 135 do zastávky Náměstí W.
Churchilla

Konferenční
poplatek

Poplatek se nevybírá, ale očekává se, že náklady spojené s účastí na kolokviu si
účastníci uhradí sami.

Přihlášení účasti

K účasti je nutno se přihlásit e-mailem na adresu barbora@vse.cz.

Stravování a
občerstvení

Po dobu jednání bude účastníkům k dispozici občerstvení.
Účastníci jsou zváni na společnou večeři při besedě ve čtvrtek.
V pátek je možné poobědvat v menze nebo v restauraci Akademický klub na půdě
VŠE.
V prostorách školy jsou bufety (v přízemí Nové budovy a v Rajské budově) a
občerstvovací automaty.

Kontakt

Barbora Slintáková: barbora@vse.cz, +420 776 341 671

Další informace

jsou dostupné na http://obcanska.futurologicka.spolecnost.sweb.cz/kolokvium.html.

